
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE  
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

E-mail: polgarmester@gyenesdias.hu  83/312-737

Szám: GY/175-77/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 10-én tartandó
rendkívüli  ülésére  a  Zala  Megyei  Közgyűlés  által  alapított  kitüntető  címek
adományozásának javaslata tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatást,  illetve megkeresést  küldött  hivatalunknak,
melyben arról tájékoztatott, hogy a megyei kitüntető címek 2022. szeptemberében kerülnek
átadásra.
Kitüntető címmel a közgyűlés elismeri azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját,
akik  (amelyek)  tevékenységükkel  hozzájárultak  Zala  megye  jó  hírének  öregbítéséhez,
maradandóan  és  kimagaslóan  gazdagították  a  megye  egészségügyi,  szociális,  oktatási,
kulturális,  művészeti,  sport,  közéleti  és  egyéb  értékeit,  ápolták  és  őrizték  a  megye
hagyományait, fejlesztették településeit.
Kitüntető  címek  adományozásának  javaslatára  a  települési  önkormányzatok  képviselő-
testületei  is  jogosultak,  legkésőbb 2022.  május  15-ig  kell  a  javaslatot  eljuttatni  a  megyei
önkormányzathoz.

Az alábbi díjakra van lehetőség javaslatot tenni:
Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím  
Zala Megye Közigazgatásáért díj  
Zala Megye Egészségügyéért díj   
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díj  
Zalai Pedagógus díj  
Zala Megye Sportjáért díj  
Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj  
Zala Megye Fejlesztéséért díj
Zala György díj

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
16/2019.  (XI.6.)  önkormányzati  rendeletének  13.§  (1)  bekezdése  a)  pontja  alapján  a
képviselő-testület  zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági,
kitüntetési  ügy  tárgyalásakor, fegyelmi  büntetés  kiszabása,  valamint  vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás esetén.

Az alábbi három kitüntető címhez szeretnék javaslatot tenni:

mailto:polgarmester@gyenesdias.hu


„Zala Megye Fejlesztéséért” díj

Zala Megye Fejlesztéséért  díj  adományozható azon személyek,  szervezetek és közösségek
számára, akik a területfejlesztési intézményrendszer, az idegenforgalom és az önkormányzati,
a  gazdasági,  illetve  a  civil  szféra  területén,  hosszú  időn  keresztül  kiemelkedő
teljesítményükkel  elősegítették  a  megye  területfejlesztési  és  turisztikai  célkitűzéseinek
megvalósítását, kifejtett munkásságukkal hozzájárultak a megyei együttműködés kiépítéséhez,
településeinek harmonikus fejlesztéséhez, a gazdaság fellendítéséhez.  

„Zala György” díj

Zala György díj adományozható Zala megye és a Muravidék kulturális és művészeti életének
és  épített  környezetének  fejlesztése,  alakítása,  valamint  az  értékmegőrzés  érdekében
huzamosan  kifejtett  kimagasló  művészi,  gyakorlati  és/vagy  elméleti  alkotó  tevékenységet
folytató személyek vagy szervezetek elismeréséül.

„Zala Megye Sportjáért” díj

Zala  Megye  Sportjáért  díj  adományozható  azon  személyek,  szervezetek  és  közösségek
számára,  akik  (amelyek)  kiemelkedő  teljesítménnyel  járultak  hozzá  az  iskolai  sport  és  az
utánpótlás-nevelés sikereihez, a megye testnevelési és sport életében kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak, illetve eredményt értek el.

Az általam kitüntetésre javasolt személyek:
Horváth Tihamér - Zala Megye Fejlesztéséért díj
Hársfalvi György - Zala György díj
Nyugat-Balatoni Röplabda Egyesület – Zala Megye Sportjáért

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kitüntető címekre vonatkozó javaslatot – zárt
ülés keretében - megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Megyei Közgyűlés által
alapított „Zala Megyei Fejlesztésért”-díjra Horváth Tihamér Gyenesdiás, Ibolya u. 10. szám
alatti lakost, a „Zala György” díjra Hársfalvi György Gyenesdiás, Csillag u. 8. szám alatti
lakost, a Zala Megyei Sportjáért” díjra a Nyugat-Balatoni Röplabda Egyesületet (Gyenesdiás)
terjeszti fel.

 
Határidő: javaslat felterjesztésére 2022. május 15.
Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2022. május 4.  Gál Lajos
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés: Czibor Zoltánné



      jegyző





A D A T L A P 

 

a Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak odaítélésére 

 

 

I. Díj megnevezése:  Zalai Közművelődésért Díj 

II. Kitüntetésre javasolt személy, (közösség) 

 neve:    Hársfalvi György 

 lakcíme:   8315 Gyenesdiás, Csillag u. 8. 

 munkahelye:   József Attila Klubkönyvtár Gyenesdiás 

 munkaköre, beosztása: klubkönyvtár-vezető 

 

III.  Kitüntetésre javasolt személy, (közösség) tevékenységének ismertetése: 

 

Hársfalvi György 1992 májusa óta a gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár vezetője. 

1993-96-ig a Pécsi Egyetemen (akkor JPTE) posztgraduális képzésben a munkakörnek 

megfelelő okleveles humán szervezői képesítést szerzett. 

Munkája során eredményesen közreműködött az alig önállósult település identitása, a 

település idegenforgalmi-turisztikai fogadási feltételei, kulturális-, illetve programkínálata 

kialakításában. A településen folyamatosan valósultak meg az évről-évre visszatérő 

kulturális- és idegenforgalmi jelentőségű rendezvények. E programok egyik fontos 

alapelve a magyar, különösen a népi kultúra előtérbe állítása, bemutatása, autentikus és 

feldolgozott formában. A színvonalas rendezvények megvalósításakor fontos szempontként 

tartja számon a helyi hagyományok felelevenítését. 

Az intézmény felvállalta, illetve ösztönözte helyi amatőrművészeti előadó- és alkotó 

csoportok alakítását, tevékenységüket támogatta. Ma – részben ennek köszönhetően – 

Gyenesdiáson sikeres a Gyenesdiási Népdalkör (Négyszeres arany minősítésű, Arany Páva 

Nagydíjas, a Zala Megyei Közgyűlés Nívódíjasa), a Gyenes Néptánc Együttes (Zala Megyei 

Közgyűlés Nívódíjasa), Gyenesdiási Községi Kórus, Gyenesdiási Dalárda, Gyenesszín 

Színjátszókör, Szövő- és népi kismesterségek szakköre. Ezeket a közösségeket az 1998-ban 

létrejött magánalapítvány, a Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány is segíti, illetve a 

fenntartó szerepét az önkormányzattól nagyrészt át is vette. E szervezet kuratóriuma 

elnöklését is Hársfalvi György végzi.  

E csoportok mellett több szabadidős közösség is tevékenykedik (Darnay Dornyay Béla 

Honismereti Kör, Nőklub, Jógatorna klub, Baba- mama klub). 

Az intézmény feladatai elvégzéséhez olyan alkalmi és állandó közösségeket gyűjt maga köré, 

melyeket nagyrészt a feladat tart össze. A helyi közösségek patriotizmusát, hagyományok 

iránti tiszteletét, szeretetét felhasználva, népszokások felelevenítésére mozgósít – húshagyó-

kedd fánkparti,  tollfosztás, süteménysütő versenyek, amatőr helyi alkotók kiállítása, 

díszítőversenyek, stb. -, munkája során törekszik szélesebb rétegek megnyerésére, 

közreműködésére. 

A térség községei közt elsőként (1992.) alapított önkormányzati lap, az általa 

szerkesztett havonta megjelenő Gyenesdiási Híradó nagy szolgálatot tett és tesz ma is a 

demokrácia, a nyilvánosság szolgálatában. 

Az intézmény munkáját ellenőrző könyvtári és közművelődési szakfelügyeleti vizsgálatok is 

eredményesnek tartják az intézményvezető munkáját, amihez természetesen munkatársai, 

családja is nagyban hozzájárulnak. 

 

 



A vezetése alatt álló intézmény törekszik bejegyzett civil szervezetek működési 

feltételei megteremtésére, működésüket saját munkájával is támogatja. Kuratóriumi elnöke a 

már említett Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítványnak, titkára a Gyenesdiási Horgász és 

Vízisport Egyesületnek. De akár mint magánszemély, akár az intézmény révén, több más civil 

szervezet munkájában részt vesz. A települési rendezvények szervezésébe bevonja azokat. 

Egyetemi diplomamunkája Gyenesdiás Turizmusát dolgozta fel, megelőzve és egy 

kicsit megalapozva a település idegenforgalmi koncepciója kidolgozását. 

2006 óta önkormányzati képviselőként is települését szolgálja. 

 

 

IV.  Néhány mondatos értékelés. (Odaítélés esetén ez szerepelne az oklevélen.) 

 

„Hársfalvi György részére, kiváló és példaértékű kulturális és szervező 

tevékenységéért, a gyenesdiási civil szerveződések települési és térségi alakításában 

való aktív részvételéért. Az amatőr művészeti előadók felkarolásában, és a népi 

hagyományőrzés felelevenítésében nyújtott szerepvállalásáért.” 

 

 

V. Javaslattevő neve:  Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 

     Képviselő-testülete 

 

 

 

 

            Gál Lajos 

          polgármester 

  

 



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Gy/171-78/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 10-én tartandó
rendkívüli ülésére Zöldhulladék pont létesítése és üzemeltetése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerekes  Roland ügyvezető  helyszíni  bejárást  tartott  településünkön,  Vonyarcvashegyen és
Balatongyörökön, illetve a településvezetők is bejárást tartottak a Balatonlellei zöldhulladék
feldolgozó telepen.

A  bejárások  után  az  OS  Pelso  Kft.  ajánlatot  tett  egy  zöldhulladék  pont  létesítésére  és
üzemeltetésére településünkön. A zöldhulladék pontot az alábbi elképzelés szerint létesítenék.

1. Önkormányzatunk az első „próba” évben éves ingyenes területhasználati  szerződést
kötne kérelmezővel, ami alapján a zöldhulladék pontot üzemeltetné kérelmező. 
- Önkormányzatunk  csak  a  területet  biztosítaná  (1-1,5  ha),  kérelmező  a  terület

rendezését, körbekerítését és a humán erőforrást biztosítaná.
- A  zöldhulladék  pont  a  lakosság  és  az  Önkormányzat  által  behordott  anyagot

(fűnyesedék, ág, lomb) fogadná, a lakosság részére díjfizetés ellenében.
- A ponton a behordott anyag ideiglenes tárolás történne és innen szállítanák tovább

a Balatonlellei vagy Kéthelyi zöldhulladék feldolgozóba.
- Az  tervezett  területet  térképen  ábrázoljuk.  A  zöldhulladék  fogadó  pont  a

felszámolt komposzttelep helyén kerülne kialakításra ideiglenes jelleggel.
- a nyitva tartás előre megbeszélt időtartamban történne (heti egy-két nap)
- a zöldhulladék elszállítására az északi kivezető út lenne javasolt.

2. Hosszútávu  sikeres  együttműködés  esetén  a  jelenleg  1884/4  hrsz.-ú  (tervezett
iparterületi  bővítés  helyszíne)  területén  lehetne  kialakítani  egy  engedélyekkel  is
rendelkező zöldhulladék pontot. A pont kialakítása egyelőre csak tervezet.

Az  előterjesztéshez  mellékeljük  az  OS  Pelso  Kft.  hosszú  távú  együttműködést  bemutató
anyagát.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a mellékelt térképen jelölt területet, melynek
nagysága  1-1,5  ha  első  évben  ingyenes  biztosítja  kérelmező  részére.  Kérelmező  a
területet rendezi, körbekeríti és a humán erőforrást biztosítja.

2. A zöldhulladék elszállítására kérelmező az északi kivezető utat fogja igénybe venni.

Gyenesdiás, 2022. május 5.

 Gál Lajos
           polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


 
 

 

 

Gyenesdiás Önkormányzat Polgármestere 

Javaslat Zöldhulladék problémakör megoldására 

 

Tisztelt Polgármester Úr, 

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy lehetőségünk adódott Gyenesdiás és a környező települések 

hulladékgazdálkodási helyzetének, valamint a rendelkezésükre álló infrastruktúra és kapacitás 

megismerésére. 

 

A települések alapvetően azzal a problémával küzdenek, hogy nem tudnak kielégítő választ 

adni egy lakossági igényre, mégpedig a háztartásoknál, nyaralóknál, illetve az önkormányzati 

zöldterület karbantartási munkálatok során keletkező növekvő mennyiségű zöldhulladék 

begyűjtésére, valamely végponton történő fogadására. 

 

Gyenesdiás Önkormányzatának tulajdonában van egy jelentős nagyságú terület, amelyen 

korábban már volt próbálkozás zöldhulladék fogadására, de a keletkezett anyagmennyiség 

feldolgozása és valamilyen céllal történő kiszállítása sikertelenül zárult.  

 

A területet megvizsgálva arra jutottunk, hogy fejlesztés, gépbeszerzés stb. nélkül, jelenlegi 

helyzetében alkalmatlan például olyan típusú komposztálásra, amelynek végeredménye 

sikeresen értékesíthető, kijuttatható kertépítési, vagy mezőgazdasági hasznosításra. Olyan EU-

s, vagy hazai források jelenleg nem ismertek, amelynek felhasználásával belátható időn belül 

olyan létesítmény lenne fejleszthető, amelyen egy korszerű technológiával biztosítható lenne a 

zöldhulladék körforgásos gazdasági modell szerinti hasznosítása 

 

Annak érdekében viszont, hogy az Önkormányzatok már az idén szolgáltatni tudjanak ezen a 

téren a lakosság felé, az OS-Pelso Kft –nek az alábbi javaslata lenne: 

 

• Gyenesdiás Önkormányzata területhasznosítási szerződést köt az OS-Pelso Kft – vel 

• Az Os-Pelso a területen egy zöldhulladék pontot üzemeltet, ahová be tudja fogadni a 

lakossági és az önkormányzatok által beszállított zöldhulladékot 

• A területre behordott zöldhulladékot az Os-Pelso előkezeli, szükség szerint zsáktalanítja, 

aprítja és időközönkét az itt keletkezett anyagot elszállítja az általa üzemeltetett végpontok 

egyikére, vagy Balatonlellére, vagy Kéthelyre, ahol a megtörténik az anyag további 

feldolgozása és szennyvíz iszappal együtt történő komposztálása 



• A területen jelenleg hídmérleg nincs, így a befogadás és az ellenérték meghatározása az 

induláskor Ft/m3 –ben történik. Az anyag fogadási ára kb. 10.000Ft/m3, amelyet az 

önkormányzatok meghirdetnek a lakosság felé.  

• A szolgáltatás igénybevétele tehát önkéntesen, piaci alapon történik 

• A valós lakossági igény jelenleg nem ismert, illetve a szolgáltatás a közszolgáltatáson kívül 

történne, így kezdetben nehéz bevételt és forgalmat becsülni, tehát a vállalkozó futja annak 

kockázatát, hogy a kezdeti üzemeltetési költségei megtérülnek e. 

• Emiatt az üzemeltetés az önkormányzattal, önkormányzatokkal kockázatmegosztással 

kezdődne. Ennek keretén belül a tulajdonos önkormányzat vállalja, hogy  

o A 12ha nagyságú területből lehatárol és körbe kerít egy kb. 1,5ha nagyságú területet, 

amely alkalmas legfeljebb 10.000m3 zöldhulladék fogadására és előkezelésére.  

o Az önkormányzat által biztosított terület rendelkezik alapvető közmű, tehát víz, 

szennyvíz és villamos áramellátással, 

o Bekötő úttal, amely biztosítja a lakossági és önkormányzati beszállításhoz az 

elérhetőséget. Ez kezdetben nem állna teljes mértékben rendelkezésre, de biztosítani 

kell a munkagépekkel (Aprító, homlokrakodó, teherautó) történő 

megközelíthetőséget esős időszakban is. 

o Az önkormányzat(ok) biztosítják azt, hogy saját erőből lebetonoznak kb. 500-

600m2 területet annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási engedély 

megszerzéséhez az OS-Pelso Kft. biztosítani tudja a minimális tárgyi feltételeket 

o  Az engedély megszerzéséhez szükséges anyago fedezetet és az üzemeltetéshez 

szükséges egyéb személyi és műszaki tárgyi feltételeket (munkagépek, emberek) az 

Os-Pelso biztosítja 

o Az OS-Pelso az átvétel időpontjától az óra állások alapján fizeti az üzemeltetési 

időszakban a közmű rezsiket 

o Az Os-Pelso garanciát vállal arra, hogy minden általa befogadott zöldhulladékot a 

területről elszállít 

o Az engedély megszerzésének elindítási időpontjában még nem szükséges, hogy meg 

legyen a betonozás, a működés megkezdéséig kell csak elkészüljön. Az 

engedélyezési folyamat elindásához elegendő majd vállalásokat tenni a szükséges 

dokumentációkban 

o A hulladékgazdálkodási engedélyes üzemeltető az Os-Pelso Kft. vagy többségi 

leányvállalata lesz 

o A területhasznosítási szerződést a felek első lépésben 1 üzleti évre kötik (az 

üzemeltetés megkezdésétől számítva) úgy, hogy ebben az időszakban Gyenesdiás 

önkormányzata a területért bérleti díjat nem számol fel, tehát térítésmentesen 

biztosítja azt 

o Az év eltelte után a felek értékelik az elmúlt egy évet, a forgalmat az érdeklődést és 

ez alapján állapodnak meg a hasznosítási szerződés futam idejében, valamint a havi 

bérleti díjakban.  Ekkor már figyelembe veszik az 500-600m2 betonozás költségét 

is, annak érdekében, hogy az megtérüljön az önkormányzatok számára  

o A létesítmény életbe hozásához nyitva tartási rendszer kialakításában az 

önkormányzatoktól várunk segítséget. Optimálisan és költséghatékonyan kell 

kialakítani azt, hogy mely hónapokban, mely napokon, mettől meddig tartsuk nyitva 



a létesítményt és mettől meddig fogadjunk zöldhulladékot, történjenek meg a 

fizetések, számla kiállítások, stb. 

 

Első lépésben tehát a zöldhulladékok vonatkozásában egy megfelelő fogadó állomás kerülne 

kialakításra. A jelentkező igények alapján vizsgálnánk meg annak lehetőségét, hogy az OS-

Pelso biztosítaná a zöldhulladékok begyűjtését és beszállítását is a lakosságtól és az 

önkormányzatoktól külön konténeres megrendelés és tarifatérítés ellenében 

 

Megvizsgáljuk a Balatongyörök Önkormányzata tulajdonában működő zöldpont befogadó 

területet integrálásának lehetőségét az ottani és a környező lakosság által beszállított 

zöldhulladék előkezelésére, zsáktalanításra és onnan már csak a kezelt anyag kerüljön át 

Gyenesre, vagy direkt Kéthelyre, Lellére  

 

 

Tisztelt Polgármester Úr engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy az OS - Pelso jelenleg 

kapcsolatban áll a Dél-balatoni hulladékgazdálkodási rendszerrel és Dunántúli Regionális 

Vízművel, amelyek számára a balatonlellei és a kéthelyi szennyvíztisztító telepen a 

közszolgáltató által ellátott településekről begyűjtött zöldhulladék és a DRV működése során 

keletkezett szennyvíziszap együttes komposztálását végzi.  A kezelt és hasznosított 

anyagmennyiség évente eléri a kb. 23 ezer tonnát.  

Az együttes komposztálási feladat ellátásához a társaság természetesen rendelkezik a szükséges 

telephelyi, hulladékgazdálkodási, valamint NÉBIH által kiadott termékforgalmazási 

engedéllyel, amelyeket mellékelten csatolunk.  

A stratégiákban megfogalmazott célok és a közszolgáltató cégek költséghatékony 

működésének eléréséhez  

• megfelelően integrált alapanyag mennyiség,  

• megfelelő komposztálási technológia és  

komposzt kijuttatáshoz szükséges piaci ismeret és kapcsolat rendszer szükséges  

Az innovatív szemléletnek köszönhetően a zöldhulladékok kezelése és hasznosítása területén 

sikerült megvalósítani a teljes körforgásos gazdálkodást, hiszen mára elmondhatjuk, hogy a 

DBR NP Kft. ellátási területén összegyűjtött mintegy 16 ezer tonna zöldhulladék kb. 6-7 

ezer tonna szennyvíziszappal házasítva sikeresen komposztálásra és hasznosításra kerül és 

ebből az anyagáramból semmi sem kerül lerakóra.  

Jelenleg azon is dolgozunk, hogy a dél-balatoni rendszer területén teszt jelleggel bevezessük és 

kikísérletezzük a 2023 –tól bevezetendő biológiailag lebomló ételhulladékok, elkülönített 

begyűjtését és végső hasznosítását, akár  

• a zöldhulladék, szennyvíziszap együttes komposztálásával 

• csak biogáz termeléssel, vagy  

• a kettő kombinációjának alkalmazásával. 



 

A telepet szemlélve azonban azt tapasztaltuk, hogy rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, így 

alkalmas arra, hogy az Önkormányzat, (mint tulajdonos) nyitottsága esetén ott egy közös előre 

mutató fejlesztés történjen.  

 

A látottak alapján az OS-Pelso javaslata az, hogy az 1 év próbaidő elteltével közös tervezéssel  

az önkormányzatokkal közösen pályázati forrásból olyan komposztáló/zöldhulladék előkezelő 

telepfejlesztést hajt végre, amelynek eredményeképpen a telep alkalmas lehet a zöldhulladék-

gyűjtőponti tevékenységen túlmutató tevékenységek végzésére. 

 

A fentiekben írt üzleti modell és javaslat elsődleges feltétele azonban egy nagyon szoros 

önkormányzati, lakossági együttműködés. Ehhez az OS-Pelso Kft. minden szakmai támogatást 

megad (pl. önkormányzati rendeletváltoztatásban, stb.)  

 

 

Tisztelt Polgármester Úr, kérem szépen, hogy amennyiben az általunk írt rövid megkeresés 

felkeltette az érdeklődését azt jelezze számunkra. Testületi és kistérségi önkormányzati 

fórumon is szívesen állunk rendelkezésre mind bemutatkozással, mind az esetleges kérdések 

megválaszolásával 

Köszönettel és tisztelettel 

Nyúl Gyula 

Budapest, 2022.04.25.   



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 171-79/2022. 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 10-én tartandó
ülésére a LEADER pályázati felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-42-9-21
számú  "Válaszd  a  hazait!"  -  rendezvénysorozat  a  helyi  termékek  népszerűsítéséért  című
pályázati felhívásra.

A pályázatból beruházás és rendezvényszervezés valósul meg:
- Diási Történelmi Emlékparkban rendezvénytároló kialakítása 
- Históriás Napok című rendezvény lebonyolítása 

A projekt összköltsége: 8.000.000 Ft 
Tervezett támogatási összeg: 8. 000.000 Ft
A támogatás mértéke 100%-os. 

A projekt tartalmi eleme a testületi ülésen szóban kerül bemutatásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot  nyújt  be a VP6-19.2.1.-42-9-21 számú
"Válaszd a hazait!" - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért című felhívásra
8.000.000  Ft  összegben,  melyből  a  Diási  Történelmi  Emlékparkban  rendezvénytároló
kialakítása, valamint a Históriás Napok című rendezvény lebonyolítása valósul meg. 

Gyenesdiás, 2022. május 5.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  8315 Gyenesdiás, Pf. 4.
jegyzo@gyenesdias.hu  83/312-737

Szám: GY/171-80/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 10-én tartandó 
rendkívüli ülésére egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése
rendelkezik  arról,  hogy  a  jogalkalmazás  és  az  utólagos  hatásvizsgálat  tapasztalatait  is
figyelembe véve a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során,
ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 
a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c)  a  szabályozási  cél  sérelme  nélkül  egyszerűsíthető,  a  jogszabály  címzettjei  számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe
tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására
kerüljön sor.
A felülvizsgálat  lefolytatásáról  az  általa  alkotott  rendelet  esetén  a  Magyar  Nemzeti  Bank
elnöke,  az  önálló  szabályozó  szerv  vezetője,  az  önkormányzati  rendelet  esetén  a  jegyző
gondoskodik.

A jogszabályváltozások és a különböző okokból felmerülő deregulációs  követelmények és
igények szükségessé teszik egyes, korábban megalkotni szükséges önkormányzati rendeletek
hatályon  kívül  helyezését.  A  dereguláció  a  hatékony  jogi  szabályozás  egyik  alapvető
kritériuma. Rendeltetése, hogy mindenki számára egyszerűbbé tegye a jogszabályok közötti
tájékozódást. 

Az  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezésének  jogalapját  a  Jat.  13.  §  (2)
bekezdése  teremti  meg  az  alábbiak  szerint:  „(2)  Ha  a  jogszabály  minden  rendelkezése
végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.” 

Jelenleg a hatályban lévő önkormányzati rendeletek között nagyon sok olyan rendelet van, -
elsősorban költségvetési tárgyúak - amelyeknek hatályban tartására már nincs szükség, ezért a
jogbiztonság szempontjából is indokolt a hatályon kívül helyezésük. 

mailto:jegyzo@gyenesdias.hu


Jelen előterjesztés melléklete szerinti rendelettervezet javaslatot tesz az 1990-2020. év között
alkotott  költségvetési  rendeletek,  valamint  ezek  végrehajtásáról  szóló  rendeletek  hatályon
kívül  helyezésére,  továbbá  olyan  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezésére,
amelyek hatályban tartására már nincs szükség. Az elektronikus elérhetőség során a jövőben
is visszakereshetőek a rendeletek, időállapot alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  mellékelt  rendelettervezetet  elfogadni
szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2022. május 6.

Czibor Zoltánné
        jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A deregulációs tárgyú rendeletek társadalmi
hatása  abban  mutatható  ki,  hogy  alkalmazásával  a  hatályos  jog  marad  érvényben,  mely
megkönnyíti az alkalmazhatóságot, így annak szerepe a jogbiztonság szempontjából jelentős.
Gazdasági, költségvetési hatása nem releváns. 

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns. 

c)  Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatása: A rendeletben  foglaltak  végrehajtásának
kimutatható  adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatása  a  nyilvántartásokon  történő
átvezetések miatt lesz. 

d)  A jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:  A jogszabály megalkotásának szükségessége a jogalkotásról  szóló 2010.
évi  CXXX.  törvény  22.  §  (2)  bekezdése  értelmében  szükséges.  Elmaradásának  várható
következménye  abban  mutatható  ki,  hogy  olyan  jogszabályok  is  hatályukban  maradnak,
melyeknek alkalmazására már nincs szükség, ezáltal jogbizonytalanságot okoz. 

e)  A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek: A rendelet módosítása esetében nem releváns.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 

 

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 

TERVEZET 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében, a 13. § (2) 

bekezdésében, valamint a 22. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti 

1. az önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 2/1991. (II.6.) számú rendelet 

2. az önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 2/1992. (II.26.) számú rendelet 

3. az önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 4/1993. (I.13.) számú rendelet 

4. az önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 1/1994. (I.26.) számú rendelet 

5. az önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 4/1995. (II.15.) számú rendelet 

6. az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 4/1996. (III.20.) számú rendelet 

7. az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 3/1997. (II.19.) számú rendelet 

8. az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 3/1998. (II.26.) számú rendelet 

9. az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999. (III.2.) számú rendelet 

10. az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000. (I.26.) számú rendelet 

11. az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 1/2001. (III.14.) számú rendelet 

12. az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (II.20.) számú rendelet 

13. az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 5/2003. (III.26.) számú rendelet 

14. az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 2/2004. (II.25.) számú rendelet 

15. az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2000. (II.23.) számú rendelet 

16. az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) számú rendelet 

17. az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.21.) számú rendelet 

18. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.24.) számú rendelet 

19. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.18.) számú rendelet 

20. az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.24.) számú rendelet 

21. az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.23.) számú rendelet 

22. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) számú rendelet 

23. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.20.) számú rendelet 

2. § 

Hatályát veszti  

1. az 1990. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 13/1991. (IV.30.) számú rendelet 

2. az 1991. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 3/1992. (IV.22.) számú rendelet 

3. az 1992 évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2013. (III. 24.) számú rendelet 

4. az 1993. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/1994. (III.23.) számú rendelet 

5. az 1994. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/1995. (IV.16.) számú rendelet 

6. az 1995. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 3/1996. (III.20.) számú rendelet 

7. az 1996. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 4/1997. (III.19.) számú rendelet 

8. az 1997. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 6/1998. (III.31.) számú rendelet 
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9. az 1998. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 7/1999. (IV.27.) számú rendelet 

10. az 1999. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 8/2000. (IV.19.) számú rendelet 

11.  a 2000. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2001. (IV.25.) számú rendelet 

12.  a 2001. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 2/2002. (IV.17.) számú rendelet 

13.  a 2002. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 8/2003. (IV.23.) számú rendelet 

14.  a 2003. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 7/2004. (IV.21.) számú rendelet 

15.  a 2004. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2005. (IV.27.) számú rendelet 

16. a 2005 évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2006. (IV.26.) számú rendelet 

17.  a 2006. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 6/2007. (IV.24.) számú rendelet 

18.  a 2007. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 8/2008. (IV.23.) számú rendelet 

19.  a 2008. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 8/2009. (IV.22.) számú rendelet 

20.  a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 2/2010. (IV.20.) számú rendelet 

21.  a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 7/2011. (IV.27.) számú rendelet 

22.  a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 9/2012. (IV.25.) számú rendelet 

23.  a 2012. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 6/2013. (VII.3.) számú rendelet 

3. § 

Hatályát veszti a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 13/2013. (IV.24.) önkormányzati 

rendelet. 

4. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati 

rendelet. 

5. § 

Hatályát veszti a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelet. 

6. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet. 

7. § 

Hatályát veszti a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati 

rendelet. 

8. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.24.) önkormányzati 

rendelet. 

9. § 

Hatályát veszti a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 6/2016. (IV.27.) önkormányzati 

rendelet. 
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10. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati 

rendelet. 

11. § 

Hatályát veszti a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 8/2017. (IV.26.) önkormányzati 

rendelet. 

12. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati 

rendelet. 

13. § 

Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 9/2018. (V.16.) önkormányzati 

rendelet. 

14. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) önkormányzati 

rendelet. 

15. § 

Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 9/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelet. 

16. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati 

rendelet. 

17. § 

Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelet. 

18. § 

Hatályát veszti A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes 

kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 10/2005. (IV.27.) önkormányzati 

rendelet. 

19. § 

Hatályát veszti a települési hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról szóló 4/2015. (II.19.) 

önkormányzati rendelet. 

20. § 

Hatályát veszti a településképi véleményezési eljárásról szóló 1/2014. (I.29.) önkormányzati 

rendelet. 



4 

21. § 

Hatályát veszti a településképi kötelezési eljárásról szóló 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet. 

22. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti. 
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Általános indokolás 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) értelmében 

önkormányzati rendeletek esetén a jegyző gondoskodik a helyi jogszabályok felülvizsgálatáról. 

Az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységében nem illeszkedő, a normatív tartalom 

nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan helyi jogszabályokat hatályon 

kívül kell helyezni, illetve szükség esetén módosítani. 

Részletes indokolás 

Az 1–21. §-hoz  

A hatályon kívül helyezett jogszabályok felsorolását tartalmazza a szabályozási tárgyköröknek 

megfelelően. 

A 22. §-hoz  

Hatályba léptető rendelkezés. 



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 171-81/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 10-én tartandó
ülésére a LEADER pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-42-9-21
számú  "Válaszd  a  hazait!"  -  rendezvénysorozat  a  helyi  termékek  népszerűsítéséért  című
pályázati felhívásra.

A pályázatból beruházás és rendezvényszervezés valósul meg:
- Diási Történelmi Emlékparkban rendezvénytároló kialakítása 
- Históriás Napok című rendezvény lebonyolítása 

A projekt összköltsége: 8.000.000 Ft 
Tervezett támogatási összeg: 8. 000.000 Ft
A támogatás mértéke 100%-os. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot  nyújt  be a VP6-19.2.1.-42-9-21 számú
"Válaszd a hazait!" - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért című felhívásra
8.000.000  Ft  összegben,  melyből  a  Diási  Történelmi  Emlékparkban  rendezvénytároló
kialakítása, valamint a Históriás Napok című rendezvény lebonyolítása valósul meg. 

Gyenesdiás, 2022. május 5.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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Tartalom 

 

1. Műszaki ismertetés, leírás 

2. Jogszabályi környezet 

3. Megvalósíthatóság körülményei, feladatok 

 

 

1. Műszaki leírás 

 
Oktatós sípálya és sífelvonó kialakítása Gyenesdiás, „Nagymező” területhez csatlakozva 

 
Helyszín 

 

A pálya területét a mellékelt kép ábrázolja hozzávetőlegesen.  Ehhez szükséges a kb. 80x20 m 

méretű ún. „roncsolt” erdőterület letermelése. A helyszíni bejárás szerint ebben nagyrészt 

invazív bálványfa (köznapi nevén „ecetfa” ) található, valamint 5- 6 db elszáradó félben levő 

fekete fenyő. 

 

  A pálya időszakosan lenne használatban,  a talajra fektetett műanyag borítással. Ezzel az 

oktatáson kívül  egy járulékos attrakció is lehetne a Balaton-parti turizmus számára, részben 

az idény elhúzása, részben a borús, fürdésre alkalmatlan napok kihasználásában segíthetne. 

 

A sípálya tervezett helyét az SP jel mutatja 

 

 
 

029/2 hrsz, SP: tervezett sípálya, kb.  80x20 m (1600 m²) szintkülönbség kb. 10 m 

Meglevő WC létesítmény adott, villamos csatlakozási lehetőség  a leendő hajtógéptől kb.80 m 
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A terep hossz-szelvénye: 

 

Az alábbi rajz térképi adatokból vett , nem egészen pontos méret. A növényzet kitisztítása 

után  kell felvenni a tényleges terepi adatokat, és elvégezni szükséges mértékben a 

terepmunkát. 

  Legalább a felvonó alatti 5 m-es sávot úgy kell kimunkálni, hogy a berendezés kötelének 

befüggését teknő alakban kövesse. 

 
Várható befüggés a 80 m hosszon: kb. 1 m  

 

A pálya kiszolgálására egy  Bruckschlögl 70 tip. sífelvonó lenne telepítve , mely elektromos 

meghajtású. Az elektromos energia a Nagymezőn meglevő csatlakozó pontból mintegy  80 m 

földkábel elhelyezésével lenne odavezethető. 

 

 
 

Műanyag pályaborítás 

 

A sífelvonó rövid ismertetése 

 

  A felvonó szerkezeti elemei földbe vert cövekekhez köthetők ki, betonozást, tájidegen 

elemek elhelyezését nem igényli. Motor teljesítmény: 11 kW 

 

Völgyállomás :  Ez egyben a hajtóállomás lesz. A kötél felhelyezése után az egész szerkezetet 

feszítővel hátra kell húzni addig, míg a kötél a megfelelő magasságba emelkedik 
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Hegyállomás szerelése és rögzítése 

 A tartóoszlopot enyhén a hegy felé dőlve kell felállítani és a hozzá rendszeresített drótkötéllel 

az előre elkészített  cölöpökhöz kifeszíteni   

 

 
 

A fordító szerkezet a kép felső részén látható 

Biztonsági elemek 

 

 Vész-szakítókábel és vészstop gomb a hegyállomáson, min. távolság a fordító korong előtt 3 

m .Ha a síző nekimegy, a dugaszokat kihúzza, ezáltal szakítja az áramkört és a berendezés 

leáll. A személyzet elérhető közelségébe kell kihelyezni a mobil vészleállító gombokat 

mindkét pályavégen.  Védőburkolatok:  Az állomások lemezburkolattal vannak ellátva, egyéb 

helyeken a berendezés elemeit a helyszínen kell elkeríteni olyan távolságban, hogy a mozgó 

részek a sízők általi benyúlással ne legyenek elérhetők 

 

Szállítókötél : Műanyag kötél, melybe a sízők kézzel kapaszkodnak.  

 

. 

A környezet bemutatása: 

 

 

       
 

Invazív növényi telepek a sípálya                     A mezőn meglevő gondnoki épület 

            tervezett induló helyén    
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2. Jogszabályi környezet, engedélyezési  folyamatok 

 

  Aktuálisan valamennyi hazai kötélpálya engedélyező hatósága az Ipari és Technológiai 

Minisztérium Vasúthatósági  Főosztály, Városi Infrastruktúra Osztály  

   

„Bejelentés köteles” berendezés, műszaki terveit össze kell állítani és benyújtani. Mivel ez a 

berendezés már egyszer engedélyezve volt, elvileg probléma nem lehet vele, a helyszíni 

adaptációt kell elvégezni. 

 

    Fontos,  hogy a  terület használatára vonatkozó engedélyek, hozzájárulások  ( VERGA  

Erdészet, stb.) jóváhagyólag rendelkezésre álljanak. A sífelvonó nem környezeti 

hatástanulmány köteles, tehát ez egyszerűsíti a folyamatot.  

 

Vonatkozó fontosabb rendeletek, sikló és kötélpálya 

 

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet ,a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos 

Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról (Műszaki előírások) 

431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás 

közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 

2015. évi CII. Törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről 

 

 

 

3. Megvalósíthatóság körülményei, feladatok 

 

3.1 Sípálya leendő üzemeltető vállalása 

 

• Biztosítja a sífelvonó berendezést 

• A pálya teljes műanyag borítását 

• Pályavilágító reflektorokat 

• Kamerarendszer kiépítése 

• Síléc és felszerelés kölcsönözhető állományt 

• Felvonó felszerelése 

• Pályaborítás lerakása 

• Üzemeltetés, oktatás 

 

3.2  Elvégzendő teendők az Erdőgazdaság részéről 

 

• Terep kitisztítása, tuskótlanítás, lesimítás, mértéke a kitisztítás után állapítható meg. 

• Létesítmény bekerítése, egyszerű drótfonatos kerítés, kb.  200 fm 

• Kölcsönző-öltöző kis faház, beton tuskókra állítva önhordó szerkezettel kb.  40-50 m². 
Benne világítás, elektromos fűtőtest kb. 2 kW 

• 5 db „villanyoszlop” és felállítása (használt faoszlop megfelelő) 

• Elektromos vezeték kiépítése a meglevő csatlakozási helyről (feltételezve, hogy 

terhelhető) kb. 80 fm, javasolt földkábellel megoldani . Szükséges hálózati biztosítás a 

felvonó és világítás részére összesen  3x400V+N , biztosítás  3x 25   A szabványos 

érintésvédelemmel. 

• Vezetékezés kölcsönző- hajtógép, kandeláberek közt (utóbbi légvezeték is lehet) 
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• A meglevő WC-mosdó helyiségek igénybevételének engedélyezése és tisztán tartása a 

síiskolai tanulók és személyzet részére. 

• Kis  mennyiségű hulladék időszakos elszállítása 

• Ha lehetséges, a jelenlegi gondnok  részleges megbízása ellenőrzés, őrzési feladattal, 

és/vagy riasztó rendszer felszerelése 

 

 

 

 

Győrújbarát, 2022-04-04 

 

 

                                                                                              
            Schéder Tamás 

                     Függőpálya  tervező,  szakértő O.I.T.A.F. tag 

                                                                                                   MK 08-0483 

      9022  Győrújbarát, Fenyves u.47.  

        Tel: 06-20-9214854 scheder@freemail.hu 

 

 

 

 

 

Schéder Tamás 

Okl. gépészmérnök,  függőpálya és sífelvonó  tervező, szakértő 

A Magyar Mérnöki Kamara és az O.I.T.A.F. tagja  (MK-08-0483, OITAF 164/2016)  
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